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Vážení a milí farníci,
už opět žijeme v  době koronavirové. Tedy 
správněji bych měl napsat ještě stále, pro-
tože už na jaře jsme slýchali docela racio-
nální upozornění od některých vědců, že 
virus, který nově vzniká, zaútočí poprvé 
s velkou agresivitou, pak mutuje a vrací se 
sice s  menšími důsledky, zato však s  větší 
frekvencí. Kdysi neexistovala letadla, lodí 
se plulo celé měsíce a v pouze velmi výjimeč-
ných situacích, auta ani vlaky neexistovaly. 
Takže různé epidemie geograficky postu-
povaly pozvolna, asi tak, jak rychle se pohy-
bovaly její přenašeči. Dnes jsme v jiné době, 
a  tak musíme přijmout i  to méně příjemné, 
co nám přináší a co nás možná upozorňuje 
na to, že nejen vesmír, ale ani lidský (ani ten 
náš vlastní) život není zcela v našich rukách. 
V čase, který nám je zde na zemi dán, pouze 
neseme zodpovědnost za to, jaký život pře-
dáme dalším generacím. Nejen geneticky 
v biologickém významu, ale i duchovně, spo-
lečensky a  nábožensky. Aby lidstvo mohlo 
přežít, potřebuje nejen fyzické zdraví, ale 
i zdravá morální pravidla soužití. A ta se ne-
učíme online ani virtuálně, ale pouze v  ko-
munitě. V obci, ve třídě, ve farnosti…
V uplynulém měsíci jsme vyprovodili na pří-
pravu ke kněžství Michala a  Jakuba. Jeden 
se na rok uzavírá do olomouckého konvik-
tu, druhý už pátým rokem do pražského 
semináře. Tyto instituce kdysi neexistova-
ly – zpočátku byli budoucí kněží vychová-
váni biskupy v  těch církvích, kde působili, 
ve středověku plnily podobnou výchovnou 
funkci jednotlivé fary, kde adepti kněžství 
žili spolu s  kněžími a  pomáhali jim. Tato 
nejednotnost vedla církev na Tridentském 
koncilu (1545–1563) k tomu, aby pro budoucí 
kněze zavedla jednotnou formaci 5–6letých 

pobytů v  jakýchsi internátech (seminářích), 
kde se nejen přednášelo, ale především uči-
lo odříkání, kázni, komunitnímu i duchovní-
mu životu a vůbec tomu, co kněz pak v praxi 
potřeboval. Život v semináři se tak měl stát 
přípravou pro život v kněžství. To těžké a ná-
ročné během několika let pomáhalo zvlád-
nout vše, co doživotní duchovní stav s sebou 
přinášel.
I  my již několik měsíců prožíváme velmi 
zvláštní období. Všichni jsme sice někde 
v  podvědomí už od jara věděli, že si tímto 
obdobím budeme muset projít, nicméně 
jsme toužili po tom, aby to nebyla pravda 
a abychom se tomu vyhnuli. Nestalo se. A tak 
pro nás všechny nastává doba zkoušky, kdy 
se prověří nejen naše schopnost kázně pro 
záchranu vlastního života, ale i  schopnost 
nalézat různé formy komunikace, abychom 
zachovali vztahy: rodinné, obecní, farní… 
Součástí těchto vztahů je společné nesení 
jak radostných, tak i  těžkých situací. Mož-
ná právě to dnešnímu individualistickému 
světu, který se posadil k  počítačům a  elek-
tronice, v nichž hledá svou záchranu, chybí. 
A proto se tomu potřebujeme znovu učit.
Už dávno svět nebyl v takovém chaosu jako 
nyní. Kolik jednotlivců se v posledních měsí-
cích vynořilo nejen u nás, ale i ve světě, aby 
prezentovali své teorie, rady, zákazy, pra-
vidla, nařízení… Dnes zcela jiná než včera 
a  s  nejistotou pro nás všechny, zda budou 
platit i  zítra. Nelze si nevšimnout toho, že 
mezi nimi vládne možná až záměrná nejed-
nota, aby se mohl jako správný nakonec pre-
zentovat ten jediný, individuální zachránce. 
Přitom lidstvo už Zachránce kdysi dostalo. 
Abychom přežili, zanechal nám své Slovo, 
své svátosti i  svou církev. Nikoli jako insti-
tuci, ale jako komunitu. Věřím, že i v těchto 
dnech, týdnech a  měsících naší společné 
průpravy nalezneme způsob, jak nejen ne-
přijít o  to Slovo, svátosti a  komunitu, ale 
také jak z toho všeho dobře, správně a zdra-
vě (po všech stránkách) žít.
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Milí farníci,
na začátku září jsem se spolu s  ostatními 
pražskými bohoslovci a  pražskými biskupy 
vydal na třídenní výlet do Lužického Srbska. 
Cílem tohoto výletu bylo nejen být po prázd-
ninách opět spolu, ale také poznat tamní 
kraj a místní obyvatele. Přijetí místními bylo 
nezapomenutelné. Byl jsem skutečně dojatý, 
když nás na návsi malé vesničky Nuknica 
(která je až na nepatrné výjimky obydlena 
pouze Lužickými Srby) čekalo uvítání s chle-
bem a solí. Poté, co jsme si prohlédli stavbu 
kapličky, nás místní pohostili v jejich kultur-
ním domě, děti měly připravené vystoupení 
a společné stolování jsme zakončili zpěvem 
lidových písní. A bylo velmi milé, že jsme si 
díky velké jazykové blízkosti češtiny a lužic-
ké srbštiny nemuseli lámat hlavu nad cizími 
texty. I nápěvy lidovek máme stejné.
V dalších dnech jsme navštívili město Budy-
šín nebo Zhořelec. Z  Budyšína si odvážím 
vzpomínku na kostel svatého Petra, který je 
zajímavý nejen svým zakřivením, ale i  tím, 
že je místem pro dvě různé konfese – kato-
lickou i protestantskou. Zhořelec mě uchvá-
til svým krásným historickým centrem, kte-
ré bylo jen tak tak uchráněno od panelákové 
zástavby. Po celou dobu pobytu za hranice-
mi jsme měli možnost vnímat, jak se tamní 
lidé snaží udržet si svou slovanskou identitu 
uprostřed „cizího“ státu. V lužické srbštině 
vyučují a studují, vydávají knihy a periodika 
a několik hodin denně jim patří vysílání na 
jedné ze stanic německého veřejnoprávního 
rozhlasu. Jsou zkrátka hrdí na svou historii 
a svou identitu, a přesto, že si ji chrání, ji ne-
uchopují nijak radikálně.
Při loučení nám bylo přáno, aby každý z nás 
byl multiplikátorem víry. Abychom tam, kam 
přicházíme, a  tam, kde žijeme, šířili Kristo-
vu zvěst. Možná je to samozřejmost, možná 
si to musím více připomínat… Přeji nám 
všem, abychom tak jako Lužičtí Srbové byli 
hrdí na to, kým jsme, a stejně jako oni umě-
li uprostřed všech růzností dneška žít svou 
identitu neradikálním způsobem a sdíleli ji 
s ostatními.

Čas v  teologickém konviktu působí značně 
paradoxně. Nikam se neženeme, ale každý 
den toho stihneme enormní množství. Když 
se ohlédneme zpět, tak pro bezpočet pro-
žitých okamžiků nám všem přijde, jako by-
chom tu byli několik měsíců, a ne necelé dva 
týdny (v  době psaní textu). Úplně prvním 
podnětem, který jsem si poznamenal, bylo 
slovní spojení slavit svátost smíření.
Nikdy jsem neměl problém se svatou zpově-
dí, ale také jsem ji nikdy neprožíval v nějak 
slavnostním duchu. Přitom právě zpověd-
nice je místem zázraků a změn v našich lid-
ských životech. Mluví se někdy, především 
v západní Evropě, o krizi zpovědi. Zůstaňme 
ale v  naší zemi a  v  našich srdcích. Osobně 
bych spíše mluvil o krizi slavení spojenou se 
ztrátou citu pro posvátno.
Neděle se stala povinností, církevní slavnos-
ti jako by neexistovaly. Velkých církevních 
akcí, na kterých můžeme zažít úplně nový 
rozměr duchovního života, se nezúčastníme, 
protože s  celebrantem politicky nesouzní-
me. Jak malicherně a nesmyslně toto všech-
no zní. Nedělejme si iluze, Církev je složena 
z  lidí. Vždyť ale my sami v  ní můžeme být 
právě proto, že je tvořena hříšníky. Zapomí-
náme ale hlavně na to, že navíc je mystickým 
tělem Krista. A toto pojítko by mělo být dů-
vodem k slavení. Nic jiného.
Dalším úskalím dnešní představy o slavení je 
potřeba vymýšlet nové umělé a často křečo-
vité náhražky ztracených tradic. Prožitek ze 
společenství a z Kristovy oběti nahrazujeme 
efektními, ale pro Boží prozřetelnost zcela 
neefektivními, prostředky. Ze mše svaté, ze 
svátostí, se tak stává jen divadlo, které na-
místo ticha přináší neklid do našich srdcí.
V  neděli na svatého Jana Zlatoústého jsme 
navštívili jihomoravské Žarošice, kde jsme 
asistovali při mariánské poutní mši svaté, 
jejíž součástí byl i  večerní světelný průvod. 
Tak důstojné a současně upřímné slavení je 
dnes opravdovou vzácností. Kéž se v  té nej-
menší vesničce nebo v naší zpovědnici opět 
naučíme slavit.
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ŠUMAVA/SRNÍ – Posíláme srdečné pozdravy 
ze šumavských lesů plných zvířat a  hub. Ka-
tarína a Richard Pabištovi

KOSTELNÍ VYDŘÍ – Posíláme celé farnosti sr-
dečný pozdrav z JUMPu. Máme se moc hezky. 
Jíme hodně zmrzliny a  snažíme se růst i  du-
chovně… Moc na Vás myslíme a těšíme se na 
viděnou! Kristýna (Lovecká) a  Vojta (Otru-
ba)

ALBRECHTICE – Milí spolufarníci! Posílá-
me vám všem moc pozdravů a  vzpomínek 
z  prázdnin! Tom, Benedikt, Veronika, Bar-
bora, Dagmar a Vojtěch Dynybylovi

ČISTÁ – Až z daleka (z Rakovnicka) celé farní 
rodině posíláme pozdrav a těšíme se na další 
setkání!! Vaši M & R Kroneislovi

KONOPIŠTĚ – Posíláme pozdrav z výletu za 
anatomií habsburské duše. Anežka, Martin, 
Vojta Holý

BAMBERG (D) – Milí farníci, posíláme srdeč-
né pozdravy z  návštěvy v  Bambergu. Počasí 
nám přeje, obdivujeme koncentraci kostelů 
a  pamětihodností, krmíme se dobrou krmí, 
děti si užívají vodu i  hřiště rozmanitých dru-
hů. Těšíme se na setkání v Bubenči. Petr, Bar-
bora, Rozálie, Matylda, Magdaléna a Jozefí-
na Bláhovi



Co může udělat pro mír ve světě obyčejný 
člověk? Nic? Jen čekat, co udělají vlády svě-
ta a  jak budou reagovat jednotlivé národy 
na různé národnostní nebo náboženské 
konflikty? Něco přece jen udělat můžeme. 
V  několikaletém projektu Modlitba za svět 
putujeme doslova po celém světě: každé prv-
ní pondělí v měsíci v 17:30 je u Sv. Gotharda 
sloužena mše za určitou zemi, po níž násle-
duje přednáška, ukončená představením 
státní hymny. Celý měsíc se pak společně 
i osobně modlíme na úmysly, týkající se této 
země. Chceme prosit Boha za bezpečný svět, 
aby byl místem života nejen pro nás, ale 
i pro ty, kteří se teprve narodí.

Ázerbájdžán
5. října 2020 – 1. listopadu 2020

Ázerbájdžán je zemí, kde se drtivá většina oby-
vatel považuje za muslimy. Náboženské symbo-
ly a projevy jsou však v běžném životě obyvatel-
stva velmi málo přítomné. Historické i kulturní 
zvláštnosti této země vedly k tomu, že zde dnes 
žijí vedle sebe pokojně i  příslušníci jiných ná-
rodností než jen většinových Azerů, jakož i  ji-
ných náboženství než pouze vyznavačů islámu. 
Této skutečnosti využívá i současná vláda, kte-
rá chce svou zemi představit jako vzor pro jiné, 
nejen muslimské státy. Přítomnost katolické 
církve v  Ázerbájdžánu je velmi malá, společ-
nost ji však vnímá a přijímá velmi pozitivně.
Počet katolíků se pohybuje mezi 500 a  600 
osob, i  přesto si našel ve svém programu čas 
i prostor na návštěvu této komunity jak papež 
sv. Jan Pavel II., když v květnu 2002 zavítal do 
hlavního města Baku, tak i  současný papež 
František, který v  říjnu 2016 spojil svou cestu 
do Ázerbájdžánu s  návštěvou Gruzie. Právě 
tato papežská návštěva vedla hlavu katolické 
církve k tomu, aby následujícího roku jmenova-
la tamního apoštolského prefekta, kterým byl 
a je nyní 64letý slovenský salezián Vladimír Fe-
kete, prvním ázerbájdžánským biskupem.  
Zvláštností je, že je biskupem jediné farnosti 
Baku s  jediným kostelem Neposkvrněného po-
četí Panny Marie, který byl konsekrován v břez-
nu 2008, když předtím katolické církvi daroval 
pozemek tehdejší prezident republiky a  otec 
stávajícího prezidenta Hejdar Alijev. Tento kos-
tel měl svého předchůdce – neogotický koste-
lík z roku 1909, který byl Sověty už v roce 1932 

srovnán se zemí, však stál na jiném místě hlav-
ního města Ázerbájdžánu. Před dvěma lety byl 
na kněze vysvěcen první místní rodák Behbud 
Mustafaef.

Ázerbájdžán leží na hranicích Evropy a Asie, od 
Kavkazu po Kaspické moře. Podle plamenů ho-
řícího plynu, který na mnoha místech vyvěrá ze 
země, a podle původních obyvatel, kteří v tom-
to ohni viděli přítomnost božstva, se nazývala 
též zemí věčného ohně, který se dostal i  do 
státního znaku moderního Ázerbájdžánu. Kro-
mě ohně uctívali i  další tři živly – vodu, zemi 
i vzduch – a svátek Novruz Bayram připomína-
jící všechny čtyři živly je v zemi dodnes nejvíce 
slaveným dnem v roce. Na území dnešní Ázer-
bájdžánské republiky se kdysi nacházela Kav-
kazská Albánie, jedno z prvních biskupství na 
světě, které zaniklo v 7. století po vpádu Arabů.
Zatímco místní obyvatelstvo považuje svůj 
národ i svou řeč za jednu z odnoží tureckého 
národa, se sousedními Armény jsou regulérně 
ve válečném stavu. Důvodem je více než stoletý 
spor o  území Náhorního Karabachu, který vy-
vrcholil vypuknutím války roku 1988, kdy z úze-
mí, kde žilo převážně arménské obyvatelstvo, 
bylo nuceně vyhnáno kolem 1,3 milionů mus-
limských Azerů.  
  
Večer věnovaný Ázerbájdžánu – 5. října 2020:
17:30   mše svatá (P. Miloš Szabo)
18:15 prezentace základních informací (Kris-
tián Šanta), historických a  náboženských 
souvislostí (P. Miloš Szabo) a  monitoring 
současného dění v zemi (Eva Kličková)
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Po motorkách jsem se díval už jako dospíva-
jící chlapec, tenkrát se u nás proháněli buď 
malí pionýři, anebo velké jawy, obojí mě fas-
cinovalo a toužil jsem jednou podobný stroj 
vlastnit. Jenže pak jsem pocítil povolání ke 
kněžství a  na religiózním Slovensku v  80. 
letech minulého století představa kněze ve 
spojení s  motorkou nepřicházela v  úvahu. 
A  tak jsem si svůj dávný sen splnil teprve 
před několika lety v Bubenči, kdy jsem zjistil, 
že je ve farnosti několik motorkářů a  že se 
s nimi nejen dobře jezdí, ale i povídá. A tak 
vznikl nápad uspořádat na motorkách pouť, 
při níž se dokážeme zastavit, pokleknout, 
pomodlit se, ale i vzájemně si pomoct, kdyby 
kdokoli z nás něco potřeboval. Poslední roky 
pouť motorkářů vedl Michal HLADÍK. 

Byl jsem požádán, abych na této stránce 
představil jednu farní aktivitu, a  to motor-
kářskou pouť. Během letošních prázdnin 
proběhl již její třetí ročník. Každý rok se 
přibližně pět motorkářů vydává za poznává-
ním přírodních krás u nás i v zahraničí, cír-
kevních a jiných památek a klikatých silnic, 
které si spíše vychutná právě motorkář než 
řidič automobilu. Společné putování trvající 
kolem čtyř dní je pak kromě výše napsané-
ho také časem, kdy spolu slavíme mše svaté, 
modlíme se za sebe navzájem, ostatní mo-
torkáře a také za celou naši farnost. Protože 
je to pouť, a nejen výlet, každý z nás si vozí 
ve svém nitru také své osobní úmysly. Na zá-
věr každého dne nechybí společné povídání, 
předávání si zkušeností (nejen) zpoza řídí-
tek a vzájemné naslouchání.
Celá akce se připravuje několik měsíců do-
předu, kdy otec Miloš objevuje, kam by stá-
lo za to vyrazit, a zajišťuje místa ubytování, 
prohlídky, vstupy a  zkrátka všechno, aby-
chom z dané oblasti zažili maximum. Vedou-
cí motorkářské poutě pak dostane do ruky 
předběžný harmonogram a  vymýšlí trasu, 
aby cestování mezi jednotlivými místy neby-
ly jen přesuny, ale aby si cestu užil motorkář 
i jeho motorka a aby vše časově klapalo.
Do předem daného harmonogramu se pak 
po cestě občas nenadále přidá další bod. Le-
tos to bylo řešení situace, kdy jedna z našich 
motorek ráno nenastartovala. Už bylo na-
čase vyjet, nicméně baterka v  oné motorce 

už s  námi evidentně dál jet nechtěla. Roz-
tlačování nepomohlo, ale každý přidal ruku 
k dílu a s pomocí místního servisu a domlu-
veným moto obchodem na trase jsme nako-
nec vše zvládli.
Letošní rok byl potom krásný také tím, jaké 
nás čekalo uvítání při návratu do farnosti. 
Po mši svaté jsme byli pohoštěni sladkým, 
slaným a rychlými špunty. Téměř jak po do-
jetí nějaké Velké ceny.
Příští rok je v  plánu již čtvrtý ročník naší 
farní motorkářské pouti. Její cíl se již rýsuje, 
otec Miloš jej však už domlouvá s Ivem Gre-
gorem, který po mně přebírá štafetu a ujme 
se vedení motorkářské pouti v roce 2021. Za 
rok v červenci tedy na viděnou při vyprová-
zení, vítání nebo přímo za řídítky. Na vidě-
nou při pouti, při které se sice nešlape pěšky, 
ale ani se při ní nestává motorka cílem. Je 
při ní prostředkem cestovním, prostředkem 
k sobě navzájem i prostředkem k Bohu.

P Ř E D S T A V U J E M E   6



Milí farníci, 
ráda bych se ohlédla za naším farním táborá-
kem, kde dámy z farního klubu nabízely spous-
tu krásných výrobků, a snad i zlákaly mezi sebe 
další dámy z farnosti. Komu se jejich práce líbi-
la a chtěl by se také přidat, ať neváhá: scházejí 
se každý čtvrtek od 9 h na faře a  zde setrvají 
cca do 12 h. Nemusíte se předem nijak ohlašo-
vat, stačí pouze přijít. Zatím jsou pouze čtyři 
a budou rády za nové členky. Jedná se o přátel-
ský kolektiv, se kterým vypijete kávu, pobavíte 
se a ještě se něčemu novému přiučíte.
V  to nedělní odpoledne, kdy se konal tábo-
rák, se vybralo pro mě celkem neuvěřitelných 
3488,-  Kč, které poputují sestřičkám do Staré 
Boleslavi – v  této nelehké době potřebují kaž-
dou korunu. Všem, kteří se do této akce zapo-
jili, moc děkuji.

Při farním táboráku také proběhl malý „ba-
zárek“ dětského oblečení, který se chvilkami 
měnil na přehlídkové molo našich nejmenších 
farních slečen, a musím uznat, že některým to 
opravdu moc slušelo. Zbylé oblečení bude od-
vezeno do Azylového domu pro matky s dětmi.

Nedávno jsem v rádiu poslouchala rozhovor se 
slečnou, kterou její expřítel poleptal kyselinou  
a ona v důsledku toho oslepla. Poté, co přežila 
tuto tragédii a  několik týdnů strávila jako ne-
mohoucí na nemocničním a později domácím 
lůžku, dnes soucítí se starými i  nevidomými 
lidmi: chodí je pravidelně navštěvovat, povídat 
si s nimi a pomáhá jim přečkat dobu, kdy jsou 
upoutáni na lůžko. Při poslechu toho rozho-
voru jsem přemýšlela, že bychom mohli u nás 
ve farnosti také zavést návštěvy nemocných 
v LDN. Zejména té naší v Bubenči, ale třeba i na 
Novém Městě. I když si dnešní situace žádá spe-
ciální opatření, nemuseli bychom tu myšlenku 
hned zavrhnout.
Takže, každý si dejme ruku na srdce a  popře-
mýšlejme o  svých příbuzných, kteří jsou sami 
a každý další den je pro ně delší a delší. Vím, že 
to s nimi není vždy jednoduché, jedna babička 
si ustavičně brouká, tetička vám poví celý jídel-
níček za minulý týden nebo někdo vám kdysi 
hodně ublížil a vy na to nemůžete zapomenout. 
Když ale zajdeme na návštěvu třeba jen na jed-
nu hodinu týdně, může se i  v  nás něco měnit. 

Pro nás je to zlomek času, pro ně je to hodina, 
na kterou se budou každý týden těšit.

Je důležité nebýt sám, mít někoho nablízku, 
kdo vám pomůže přečkat těžké období, podá 
pomocnou ruku nebo třeba jen obejme. Ať už je 
to vlastní rodina, farní Dámský klub nebo třeba 
farník, který v neděli při mši sedává nedaleko 
vás, možná přes uličku...
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Bible ve víře a chápání křesťanů není pou-
ze zajímavou starověkou knihou, napsa-
nou Židy v  průběhu téměř dvou tisíciletí 
před příchodem Krista, ale především Bo-
žím Slovem – byl to Bůh, který si posloužil 
lidskými prostředníky, kteří sepsali to, co 
jim Bůh vnuknul. Do napsaného textu vlo-
žili své tehdejší znalosti o  světě, o  příro-
dě, reálie, v nichž žili a pohybovali se, ale 
také své chyby a omyly. Rozlišit tedy to, co 
je v Bibli Boží, a to, co je lidské, není vždy 
jednoduché. K  tomu slouží výklad a  pre-
zentace, které probíhají každou středu od 
18:15 na bubenečské faře. 

07. 10. 2020
SEDEROVÁ VEČEŘE DNES

Sedm dní budete jíst nekvašené chleby. Už 
prvního dne odstraníte kvas ze svých domů. 
Kdokoli by od prvního do sedmého dne jedl 
z kvašeného těsta, bude vyloučen z Izraele. 

Exodus 12, 15–20

Zatímco velikonoční oběť velikonočního 
beránka máme i  my křesťané ve svých my-
slích spojenou s Velikonocemi, protože v ní 
vidíme oběť Ježíše Krista, na kterého již při 
křtu v  Jordáně ukázal svatý Jan Křtitel, se-
derovou večeři, kterou každý ortodoxní žid 
striktně o  Pesachu dodržuje, již téměř ne-
známe. Přesto je součástí tradice, uchová-
vané dodnes ve vyvoleném národě. Hrozbu, 
že ten, kdo nebude tento předpis o jídle za-
chovávat, bude vyloučen z  izraelského lidu, 
berou věřící Izraelité velmi vážně. Jak tedy 
ta večeře vypadá a jak dlouho trvá? 

14. 10. 2020
VYJITÍ Z EGYPTA

Izraelité se dali na cestu z  Raamsesu smě-
rem na Sukkot. Bylo jich šest set tisíc pěších 
mužů, kromě jejich rodin. Táhl s nimi počet-
ný zástup Neizraelitů a početná stáda bravu 
a skotu. Z těsta, které odnesli z Egypta, upek-
li nekvašené placky, protože nevykynulo. 

Exodus 12, 37–51

Ve výše citovaném textu překvapí, že spolu 
se Židy utíká z Egypta i nemalý počet Neži-
dů: zajímavé bude zjistit, o koho se vlastně 
jednalo, když oni sami byli otroky v egyptské 
zemi a  patrně neměli na to, aby sami měli 
cizí otroky. Přesto se i  v  dalších verších ot-
roci zmiňují, a to muži, kteří podstoupili ob-
řízku, tedy znamení, že oni i jejich rod patří 
jedinému Hospodinu. Na rozdíl od těchto 
Nežidů cizinci nemohli mít účast na spo-
lečném pesachovém stolování u  hostiny be-
ránka. Jako bychom tam slyšeli slova kněze, 
když drží pozvednutou hostii: Blahoslavení, 
kdo jsou pozváni k hostině Beránkově…    

21. 10. 2020
PRVOROZENÍ

Hospodin mluvil k Mojžíšovi a řekl mu: „Za-
svěť mi každého prvorozence, který otvírá 
lůno u Izraelitů, ať z lidí či z dobytka. Patří 
mně! 

Exodus 13, 1–16

Být prvorozeným synem znamenalo u Židů 
doposud velkou výsadu: byl nejen dědicem 
většiny rodového majetku, ale i  pokračova-
telem linie, která se pak zmiňovala v  rodo-
kmenech. Nocí Přechodu, kdy Bůh prochází 
egyptskou zemí, přičemž umírá každý prvo-
rozený Egypťan, se však vnímání prvorozen-
ství radikálně změní: už nejde pouze o  pri-
vilegium, ale především o  závazek: život, 
který jako první vychází z lůna ženy a činí ji 
tak plodnou, nepatří ani otci, ani matce, ale 
Bohu. Ten, který by si dál zakládal na svém 
prvorozenství, se tedy proviňuje přímo proti 
Pánu života a smrti.

B I B L E   8
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Homilie

Homilie, promluva nebo kázání – to je část 
mše, která je jednou z  nejzajímavějších, ale 
také nejzáludnějších, podle toho, jak ji po-
jme a jak jí rozumí samotný kazatel. Už svatý 
Augustin ve 4. století, ač sám stále nevěřící 
a užívající si života plnými doušky, rád chodí-
val v Miláně na bohoslužby, které konal tamní 
biskup Ambrož. Nikoli kvůli Bohu ani kvůli 
svému přesvědčení, ale proto, že Ambrože 
rád poslouchal. Biskup nejen že uměl poutavě 
mluvit, ale jeho homilie měly strukturu, byly 
hluboké, procítěné a přitom srozumitelné.
Ještě ve dvacátém století se na rozdíl od stá-
vajících seminářů a  teologických fakult bu-
doucím kněžím přednášela nejen homiletika, 
ale i  rétorika. Z  mého úhlu pohledu velmi 
důležitý předmět: hlavním posláním kněze 
jako celebranta mše svaté není pouze auto-
maticky proměňovat chléb a víno v tělo a krev 
Pána Ježíše, ale vedle toho také hlásat Slovo. 
Tedy Slovo Boží. Samotná Bible, která se při 
každé mši čte v  bohoslužbě Slova, není sro-
zumitelná, protože byla napsána před mnoha 
staletími až tisíciletími. O  všedním dni jde 
většinou o dva úryvky ze Starého (první čtení 
a  žalm) a  jedno z  Nového Zákona (evangeli-
um), o  slavnostech a  nedělích doplněné ješ-
tě o  epištolu, tedy apoštolský list z  prvního 
křesťanského století, jenž sám už byl homilií, 
přednášenou apoštoly prvním křesťanským 
sborům.
Není divu, že dobrý kazatel přiláká do svého 
kostela i  lidi, kteří by jinak na bohoslužbu 
nepřišli, a naopak špatný kazatel dokáže ne-
jednou odradit i ty věřící, kteří jsou jinak hor-
livými zastánci křesťanského způsobu života. 
Každý biskup, kněz a  jáhen, jimž je svěřeno 
kázání, by se tedy měl na něj poctivě připra-
vovat, a to jak po obsahové, tak i po formální 
stránce. 
Obsahem promluvy totiž nesmí být názory 
nebo preference, ale pravý autentický a  her-
meneutický výklad Bible s  přesahem do re-
álného života, doplněný o  řečnické obrazy, 
symboly, příklady či otázky.
I když mezi posluchači je určitě nejednou ně-
kdo, kdo vládne jazykem lépe než pan farář 
a umí lépe mluvit, je výřečnější i zajímavější, 
kázání po evangeliu je svěřeno pouze nosi-

teli duchovního stavu (tedy biskupovi, knězi 
a jáhnu): vychází to z víry, že ve svátosti kněž-
ství dostává svěcenec milost Božího Ducha, 
aby (za podmínky, že s  ním spolupracuje) 
uměl vysvětlit a  předat dál pravé Kristovo 
učení, bez jakéhokoli ohýbání a překrucování.
Občas se může stát, že celebrující kněz chce 
nechat promluvit i někoho jiného, v takovém 
případě ale má striktně oddělit bohosluž-
bu Slova, do níž patří i homilie, od nějakého 
proslovu nebo pozdravu, který může přijít na 
řadu buď před závěrečným požehnáním, ane-
bo až po skončení mše svaté.
Právě proto, že homilie patří ještě k  ohlašo-
vanému Božímu Slovu, je chvályhodné, když 
se po jejím skočení zachová chvíle ticha, kdy 
každý přítomný může přemýšlet nad tím, co 
právě slyšel.    

Pokračování Všeobecných pokynů 
k římskému misálu:

Vyznání víry

67. Vyznání víry má za cíl, aby všechen shro-
mážděný lid odpověděl na Boží slovo zvěsto-
vané ve čteních z Písma svatého a vyložené 
v homilii a aby si pronášením »pravidla víry« 
ve znění schváleném pro použití v  liturgii 
připomněl a vyznal velká tajemství víry, dří-
ve než je začne slavit v eucharistii.

68. Vyznání víry zpívá nebo říká kněz spolu 
s  lidem o  nedělích a  slavnostech; může se 
říkat také při zvláštních slavnostnějších pří-
ležitostech.

Zpívá-li se, začíná kněz nebo podle vhodnos-
ti zpěvák nebo schola, zpívají jej však všichni 
společně, nebo lid střídavě se scholou.

Nezpívá-li se, recitují vyznání víry všichni 
společně nebo střídavě dva chóry.
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Jeho následovníkem byl P. Antonín Malec, narozený 4. dubna 1828 v Novém Strašecí v Čechách a or-
dinovaný 31. července 1853 – ten byl nejdříve kaplanem, a sice po jeden rok v Načeradci, čtyři léta 
v Chržíně a od 31. července 1858 kooperátorem v Předním Ovenci. Týž administroval tuto farnost 
podvakrát, poprvé od 1. ledna do 25. května 1863, podruhé od 4. června 1858 do 15. února 1859, kdy 
zde byl jmenován farářem.1 Kromě toho administroval v roce 1856 farnost Šárka u Sv. Matěje a far-
nost Bohnice, kam byl instalován veledůstojný p. farář z Předního Ovence P. Josef Mencl.
Nástupcem P. Antonína Malce na místě kooperátora se stal P. Ant. Poláček2 – od dubna 1869 do čer-
vence 1871. Od té doby je kooperátorem u zdejší farnosti P. Ant. Herrman, ordinovaný v roce 1861.3 

Když pak byl P. Ant. Herrman koncem července 1885 presentován na faru do Bohnic, přišel 1. srpna 
1885 do Bubenče jako kooperátor P. František Vacek, ordinovaný v roce 1881. A ten když v dubnu 
1892 přesídlil jako gymnasiální profesor náboženství na gymnasium do Slaného, přišel do Bubenče 
jako kooperátor vldp. P. Josef Sobotka, narozený v Zásmukách a ordinovaný 5. července 1887. Před-
tím působil jako kaplan ve farnosti libocké.

/zde končí jedna část kroniky, další nová strana – pokračování příště    

foto: Mgr. Štěpán Duháň
transliterace, transkripce a překlad: PhDr. Miroslav Kunštát, Ph.D. 

1   Zde je zřejmá nesrovnalost v chronologii. Autor záznamu zřejmě termín obou 
     administratur zaměnil, případně první termín mylně vročil. 
2   Jméno zpětně autorem korigováno, hůře čitelné.
3   Alternativní čtení: 1864
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Společná modlitba růžence
9., 16., 23., 30. 10. 2020
Už v  roce 1198 vyzýval pařížský biskup věřící, 
aby proti Zlému bojovali odříkáním 150 Zdrá-
vasů spolu s  modlitbou Otčenáš a  vyznáním 
apoštolského Kréda. To byla doba svatého Do-
minika, zakladatele řádu dominikánů, jemuž 
tradice připisuje uspořádání růžence tak, jak 
jej známe dnes, po desátcích. V  polovině 15. 
století Dominik Hélion přidal k  modlitbám 
vybrané evangelijní události jako tajemství, 
nad nimiž může modlící se přemýšlet. První 
dochovaný formulář votivní mše k  Panně Ma-
rii Růžencové je dochován z  roku 1576, to už 
byla k růženci přidána i tři vzývání: víry, nadě-
je a lásky. Nakonec od roku 1716 se 7. října slaví 
památka Panny Marie růžencové a celý měsíc 
říjen je zasvěcen této modlitbě. My se můžeme 
společně růženec modlit kromě úterka i s kně-
zem v kostele každý pátek od 17 hodin.

Podzimní farní brigáda
17. 10. 2020
Naše farní společenství není pouze skupina 
lidí, kteří se scházejí v jednom kostele, ale jde 
především o komunitu, která se neděli co ne-
děli od Ježíše učí správně žít podle jeho nauky, 
v  níž je nejdůležitější láska k  Bohu i  k  bližní-
mu: a ta se projevuje konkrétními skutky. Těmi 
nejsou pouze almužny, dary známým či nezná-
mým nuzným, ale i společné sdílení všech sta-
rostí. A protože máme za sebou i před sebou 
poměrně náročné období, prosíme o  pomoc 
s  velkým podzimním úklidem našich společ-
ných prostor: v tuto sobotu se sejdeme všichni, 
kdo si najdeme čas, abychom důkladně uklidili 
a dezinfikovali kostel, dále dáme do pořádku 
prostory fary, umyjeme okna i podlahy a pustí-
me se do likvidace starého roští, plevelu a vše-
ho nepotřebného na obou zahradách kolem 
kostela i fary. Začínáme v 8:30 a potřebujeme 
každého, kdo může přijít.    

Modlitba za Ázerbájdžán
od 5. 10. 2020 každý den
Oficiálně je součástí Ázerbájdžánu i  území 
Náhorního Karabachu a  Nachičevanu, o  kte-
ré bojovali Arméni s Ázerbájdžánci už v  roce 
1918. Tehdy se na stranu Arménie postavila 
Velká Británie, zatímco Ázerbájdžán podpo-
rovala Osmanská říše. Obě tyto velmoci však 
byly vyčerpány první světovou válkou, proto 
boje probíhaly především mezi dvěma sou-
sedními národy. Když byl v  dubnu 1920 obsa-

zen Ázerbájdžán Rudou armádou, toto vojsko 
pokračovalo i  v  anexi Arménie, která padla 
v  prosinci téhož roku, a  obě země se staly 
součástí sovětského impéria. Až do roku 1988 
války utichly, v  únoru toho roku však začaly 
vraždy, znásilňování a  vyhánění obyvatelstva 
jedné nebo druhé národnosti z  těchto spor-
ných území. Náhorní Karabach byl obsazen 
Arménií, a  i když v roce 1994 bylo podepsáno 
mezi oběma zeměmi příměří, válečný stav trvá 
dodnes. Je tedy namístě se každý den modlit za 
mír a bezpečí v této zemi. 

Biřmování a posvícení
18. 10. 2020
Svátost biřmování je podle katolické, pravo-
slavné a anglikánské teologie jedna ze sedmi 
svátostí, ustanovených samotným Ježíšem 
Kristem, při níž na adepty biřmování sestupu-
je dar Ducha Svatého, jak to přislíbil Ježíš svým 
učedníkům. Po křtu a  Eucharistii jde o  třetí 
iniciační svátost, kterou by měl přijmout kaž-
dý křesťan, aby mohl s  Kristem prožívat kaž-
dodenní život a právě tímto způsobem života 
podle Božího Ducha vydávat o něm svědectví 
ve světě. Již tradičně se u nás bude biřmování 
udělovat o  posvícenské neděli, letos 18. října, 
a  přijde mezi nás otec biskup Karel Herbst. 
Podrobnosti o slavení této významné události 
budou sděleny formou ohlášek – vzhledem 
k  předpokládaným vládním restrikcím ohled-
ně shromažďování ve vnitřních prostorech je 
totiž možné, že tato slavnost proběhne venku 
na kostelní zahradě. 

Zádušní mše za P. Kánského a P. Kimáka
23. a 30. 10. 2020
Oba kněží do života našeho farního spole-
čenství zasáhli velmi výrazným způsobem. Po 
smrti otce Zrzavého již bubenečská farnost 
až do podzimu 2015 neměla faráře v pravém 
smyslu slova; kněží, kteří sem dojížděli z okolí 
anebo dočasně bydleli na faře, měli své hlavní 
působiště jinde – buď pečovali o okolní far-
nosti, především v sousedních Holešovicích 
anebo přednášeli na vysoké škole a zdejší 
farnost a fara byla pochopitelně spíše pro ně 
než oni pro ni. Jak otec Alois, tak i otec Michal 
však své jmenování administrátora Bubenče 
brali velmi vážně a usilovali nejen o sloužení 
mše, ale o budování komunity. Ta na ně neza-
pomíná ani po jejich smrti a ve výroční den se 
bude letos za oba kněze při mši svaté za ně 
modlit.
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MŠE SVATÉ V KOSTELE SV. GOTHARDA
úterý 17:30
středa 17:30
čtvrtek   6:30
pátek 17:30
neděle   9:00
 10:30 
 (pro rodiny s dětmi)

V ŘÍJNU SE KONÁ I TŘETÍ NEDĚLNÍ MŠE SVA-
TÁ V SOBOTU VEČER V 17:30!

ÚŘEDNÍ HODINY V KANCELÁŘI
středa 14:30–16:45

OTEVŘENÝ KOSTEL
středa 15:00–17:00

ZPOVÍDÁNÍ
30 minut přede mší (kromě neděle)

PRAVIDELNÉ AKTIVITY
zkouška sboru pondělí 19:00
modlitba růžence úterý 17:00
maminky s dětmi středa 10:00
biblický večer středa 18:15
dámský klub čtvrtek 9:00
páteční nešpory pátek 17:00
náboženství dětí skupina A: úterý 15:00
 skupina B: úterý 16:00
 skupina C: úterý 17:30

EKONOMICKÉ OKÉNKO

Od 15. června 2020 je možné přispět na provoz 
farnosti a  její opravy i  elektronicky platbou 
prostřednictvím QR kódu: stačí ho v mobilním 
bankovnictví načíst a  není pak potřeba nosit 
hotovost do kostela na nedělní mši: přednasta-
vená částka, kterou lze změnit, je 100.- Kč. QR 
kódy jsou mj. i na zdi u obou vchodů do kostela.
Můžete-li přispět na chod farnosti anebo na 
některou oblast jejích aktivit finančním da-
rem, můžete tak učinit anonymně do někte-
ré kasičky kostela ve zdi, anebo jednorázo-
vým či pravidelným převodem na číslo účtu 
201333389/0800, vedeného v České spořitelně.
Účel tohoto příspěvku vyjadřuje zvolený varia-
bilní symbol (VS):
a) oprava elektřiny, topení, nutná údržba: 
 VS 5052018
b) běžný provoz kostela a aktivity farnosti: 
 VS 3032019
c) charitativní a humanitární projekty: 
 VS 1012020

AKCE MĚSÍCE
1. 10. 2020 zádušní mše za P. Josefa Pekárka (6:30)
2. 10. 2020 výstav Eucharistie (17:00)
2., 16., 30. 10. 2020 setkání hledačů (18:30)
4. 10. 2020 příprava k biřmování (15:00)
5. 10. 2020 Modlitba za Ázerbájdžán (18:15)
6. 10. 2020 příprava k manželství (18:30)
9., 23. 10. 2020 setkání mládeže (18:30)
17. 10. 2020 velká podzimní brigáda (8:30–13:00)
18. 10. 2020 posvícení a biřmování (10:30)
23. 10. 2020 zádušní mše za P. Michala Kimáka (17:30)
25. 10. 2020 změna letního času na zimní (3:00)
30. 10. 2020 zádušní mše za P. Aloise Kánského (17:30)

běžný provoz kostela
a aktivity farnosti

oprava elektřiny, topení
a úprava sakristie

Finančně podpořila


